Inbjudan till forskarutbildningskurs om etnografisk forskning i socialt arbete
Forskarutbildningen i socialt arbete vid Linnéuniversitetet bjuder in och välkomnar
doktorander till en kurs om etnografisk forskning i socialt arbete. Kursen behandlar
etnografisk metod och kvalitativt fältarbete i praktiken, samt materialbearbetning, analys
och konsten att skriva etnografi. Centrala teman är planering av fältarbete, problematisering
av fältrelationer, reflexivitet, trovärdighet och etiska dilemman och överväganden i
materialinsamling, analys och textproduktion. Under kursens gång diskuteras och prövas
vad etnografisk metod och skrivande bidrar med för kunskap inom forskning i socialt arbete
som inte andra forskningsmetoder gör.
Kursen är en metodkurs som tar avstamp i kursdeltagarnas egna fältarbeten inom olika
områden av socialt arbete samt deras analysarbete och skrivande. Kursen vänder sig till
doktorander som genomför fältstudier i form av observationer och/eller intervjuer som
kräver stort engagemang från forskaren och som ställer krav på hög metodmedvetenhet och
etiska överväganden. Att genomföra sådana fältarbeten, i synnerhet bland människor i
utsatta situationer, är svårt och kan vara krävande. Denna kurs fyller funktionen av att ge
kunskap om etnografisk metod och ge utrymme för reflektion över själva genomförandet av
den egna fältstudien samt vad detta innebär för produktionen av analys, resultat och text.
Kursen genomförs i form av 8 heldagsseminarier som löper över 3 terminer, med start 12
oktober 2018. Utsträckningen i tid motiveras av att kursen ska kunna följa kursdeltagarna i
forskningens olika faser (fältstudie, analys, skrivande). Kurslitteraturen omfattar både
obligatoriska och individuellt valda texter med fokus på etnografi och som stöder det egna
vetenskapliga arbetet både på fältet och i analys- och skrivprocessen.
Doktorander från socialt arbete har företräde, men kursen är också öppen för doktorander
från andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen.
Lärare på kursen är Kristina Gustafsson docent, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet
och Sabine Gruber, docent, lektor i socialt arbete vid Linköpings universitet.
Plats: Linnéuniversitetet, campus Växjö
Tid för kursseminarierna är:
Ht 18 - 12 oktober Introduktion Etnografisk forskning inom socialt arbete
Ht 18 – 7 december Etnografiska metoder och fältarbete
Vt 19 – 8 februari Fältrelationer och etik
Vt 19 – 12 april Dokumentation, transkription och fältanteckningar
Vt 19 – 17 juni Analysmetoder
Ht 19 – sept, nov., dec. (datum planeras i samråd med deltagarna)
Etnografiskt skrivande, granskning av etnografier, presentation paper.

Samtliga kurstillfällen pågår mellan 10-16
Kurslitteraturen fastställs inför kursstat (se kursplan).
För information och frågor är du välkommen att kontakta:
Kristina Gustafsson kristina.gustafsson@lnu.se

Sabine och Kristina

